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Р ЕШЕНИ Е  

 
№ 43 / 06.04.2012 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 4 / 06.04.2012 г. 

 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура – търг с тайно наддаване, за отдаване под 
наем на язовир „Червенковци“, публична общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и с чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост, и § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдружения и напояване и 
съгласувателно писмо 07-575 / 02.08.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Открива процедура за отдаване под наем за срок от десет години, чрез провеждане на 
търг с тайно наддаване за язовир, публична  общинска собственост, а именно: язовир 
Червенковци”, съставляващ имот № 000360 с ЕКТТЕ 04460, с площ от 12 606 дка, в 
землището на с. Блъсковци, община Елена, при граници: имот № 000207 –полски път на 
община Елена; имот №026001 – друга селскостопанска територия на наследниците на 
Стефан Николов Големанов; имот № 000398 – вътрешна река на МООС; имот № 086002 
– изоставена нива на наследниците на Велчо Йорданов Велчев и имот № 086001 – 
изоставена нива на наследниците на Петко Добрев Стойков, актуван като публична 
общинска собственост с АОС № 169 / 06.05.1998 г., вписан в Службата по вписвания на 
24.06.2005 г. под № 109, том ІV. 

2. Определя първоначална тръжна цена според оценката на „Елатив Техноинвест” ООД 
в размер на 800 (осемстотин) лв. без ДДС - наемна цена за година, платима на две равни 
вноски съответно до 31 януари и 31 юли на съответната година. 

3. Утвърждава тръжни условия както следва: 
3.1 До участие в търга се допускат физически и юридически лица, регистрирани 
като търговци или земеделски производители, нямащи просрочени парични към 
община Елена, закупили тръжна документация и подали предложения в указания 
срок; 
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна наемна 
цена. 



4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 
4.1. Заявление за участие в търга; 
4.2. Предложение за цена; 
4.3. Проекто –договор; 
4.4. Тръжни условия; 
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга; 
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена; 
4.7. Акт за общинска собственост на имота – ксерокопие. 

5. Определя комисия по провеждането на търга в състав: 
Председател: Йордан Димитров – зам. кмет на община Елена 
и членове:  Надя Недялкова – юрист; 

Петя Добрева – Костадинова – главен експерт „ОСКП”; 
Силвия Мирянова – служител в община Елена; 
Милко Моллов – общински съветник; 
Йордан Йорданов – общински съветник. 

Резервни членове: инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС” 
Магдалена Борисова – общински съветник. 

6. Възлага на кмета на община Елена провеждането на търга за отдаване под наем на 
горецитирания имот и го упълномощава да сключи договор със спечелилия  търга 
участник. 

 
 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на                
Общински съвет ЕЛЕНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


